
Selecionámos dez ideias para espalhar magia no Natal. A covid-19 não abranda,  
mas temos tudo para evitar uma “black fraude” e arrasar nas compras online. 

A viagem continua em www.deco.proteste.pt/black-friday

COMO VIVER O NATAL
 MAIS ONLINE DE SEMPRE

www.deco.proteste.pt/black-friday
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... boxing day, singles day, “cada vez há mais, 
cada vez há mais”. A lengalenga de dias alusivos 
a promoções e descontos de Natal aumenta 
a cada ano. A história que está na origem de cada 
um difere, mas o objetivo é o mesmo: vender 
mais. Inaugure-se a lista com o singles day ou 
“dia dos solteiros”. Começou por ser um festival 
comemorado apenas por solteiros, na China. 
Recentemente, o festival transformou-se num dos 
principais dias de comércio online em todo o mundo.

A black friday está ligada à festa de Ação de 
Graças, que se celebra na quarta quinta-feira 
de novembro, nos Estados Unidos. A expressão 
terá aparecido na década de 1950, ao instalar-se 
o hábito de os trabalhadores alegarem doença 
para não irem trabalhar a seguir ao feriado. 
Recentemente, passou a marcar o início da 
temporada de compras de Natal em todo o mundo.

A cyber monday ocorre no primeiro dia útil da 
semana a seguir à black friday, e é exclusiva para 
promoções online. O termo surgiu em 2005, na 
Federação Nacional de Comércio Americana. 

O boxing day encerra a lista, a 26 de dezembro. 
A expressão, que pode ter tido origem nas caixas 
de oferendas para distribuir aos pobres, é hoje 
conhecida como o maior período de promoções 
da época natalícia. Mais do que nunca, olho vivo 
naquele que se avizinha como o Natal mais online 
de sempre. O facto de um produto estar em 
promoção não significa que seja bom negócio. 
Antes de encher o carrinho virtual, simule na nossa 
ferramenta “Comparar preços” se o desconto é 
vantajoso. E não descure cuidados, como verificar 
a fiabilidade do site e a segurança do pagamento. 
Este dossiê revela a informação necessária para 
viver esta época sem sobressaltos. Boas festas e 
boas compras!

CLÁUDIA MAIA 
DIRETORA  
E EDITORA
editorial@deco.
proteste.pt

Black friday, 
cyber monday...

EDITORIAL

PRESENTES TECNOLÓGICOS

03 Colunas e auscultadores Saiba que coluna 
e auscultadores escolher para ouvir as músicas preferidas.

04 Telemóvel Descubra a seleção para diferentes 
gostos e orçamentos. Poupe até 366 euros.

06 Smartwatch Para si ou para oferecer, as 
funcionalidades do smartphone sempre à mão, ou melhor, 
no pulso.

06 Impressora multifunções
Medimos, com precisão, o consumo de tinta, e indicamos 
os modelos mais poupados.

07 Tablets O top dos modelos com mais de 8,5 
polegadas de diagonal.

08 Computador portátil Testámos 64 
modelos e descobrimos uma poupança de arromba com 
equipamento à medida. 

PRESENTES UTILITÁRIOS

09Televisor O top com ecrã de 55 polegadas garante 
uma poupança de 537 euros.

10 Máquina de café Automática ou de cápsulas? 
Fazemos contas ao custo de cada café.

BEBIDAS

12  Espumante Prove o top de espumante rosé 
bruto com preço mínimo até 5 euros.

13 Vinho do Dão Conheça três tintos muito bons 
com preço mínimo até 5 euros.

GARANTIA DOS PRODUTOS 
Em tempo de saldos ou promoções, nem as garantias nem os 
direitos gozam férias.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Entrevistámos Pedro Dionísio, professor catedrático do 
ISCTE da área de Marketing e coautor de 14 livros.
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COLUNAS AUSCULTADORES

IKEA Eneby (20 cm)  
+ Bateria
desde € 68,99

Excelente relação entre qualidade e preço. 
Transporte simples em casa.

69 BOA 
QUALIDADE

SENNHEISER HD 300
desde € 39,90

Boa qualidade sonora, mas sem 
cancelamento do ruído.

67 BOA 
QUALIDADE

MARSHALL Stockwell
desde € 127

Fácil de transportar e com excelente  
autonomia da bateria.

75 MUITO BOA 
QUALIDADE

SONY WH-1000XM3
desde € 249

Excelente qualidade sonora e notável 
capacidade de cancelar o ruído.

82 MUITO BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

O termo “circum-aural” parece 
palavrão, mas refere-se ao desenho 
do auscultador, que, neste caso, 
possui almofadas que envolvem as 
orelhas do utilizador. Estas podem 
potenciar o conforto para utilizações 
mais prolongadas. As possibilidades 
passam pela gestão das chamadas, pelo 
leitor de música do smartphone, por 
reuniões em videoconferência com 
microfone integrado e por sistemas 
ativos de redução do ruído circundante. 
A última função implica um investimento 
elevado, mas a versatilidade 
pode justificá-lo.

Testámos 65 modelos e analisámos 
a capacidade de cancelamento do 
ambiente de fundo, a qualidade do som, 
o conforto, a resistência dos materiais e 
a autonomia da bateria em modelos com 
ligação bluetooth. Ajudam, e muito, a 
manter a concentração, para trabalhar 
ou relaxar a ouvir música. 

Dossiê técnico António Alves, José Almeida 
e Susana Pereira

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

MELHOR
DO TESTE

www.deco.proteste.pt

A nossa seleção ao melhor preço em tempo real em www.deco.proteste.pt/tecnologia
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COMO AVALIAMOS

OS NOSSOS TÍTULOS
MELHOR DO TESTE
Produto com os melhores 
resultados no teste

ESCOLHA ACERTADA
Produto com a melhor relação 
entre a qualidade e o preço

MAIS EM CONTA
Produto com qualidade aceitável 
e preço muito vantajoso

ESCOLHA VERDE
Produto de boa qualidade com  
o menor impacto ambiental

NÃO COMPRAR
Reprovou no teste.  
Não recomendamos a compra

A Muito Bom
B Bom
C Médio
D Medíocre
E Mau

Respire. Aterrou no kit de 
sobrevivência para o Natal mais 
online e perigoso de sempre. 
Juntámos a seleção para 

produtos muito desejados, os melhores 
truques e as armas para fintar as fraudes. 
Se o hino dos The Black Eyed Peas 
prometia “Monday, tuesday, wednesday... 
party every day”, hoje poderíamos 
cantar “black friday every day”. O preço 
de arromba dispara quando a loja quer, 
e para as marcas vale tudo. Mas não há 
folga no orçamento familiar. Compras 
online, sim, mas só depois de mergulhar 
a fundo no nosso site.

Muitas lojas tentam caçar com 
superdescontos. Mas, todos os anos, 
detetamos falsas promoções, isto é, 
situações em que o preço anunciado 
chega a ser mais elevado do que o 
praticado pouco tempo antes, na mesma 
loja. Porque nem todos os “preços 
imbatíveis” são bons negócios, use a 
ferramenta Comparar Preços (www.
deco.proteste.pt/comparar-precos). A 
melhor estratégia é desconfiar. Use esta 
solução para saber ao cêntimo se vale 
a pena. Analisa os preços de centenas 
de milhares de produtos de mais de 
50 categorias. Os nossos comparadores, 
em constante atualização, são outra 
opção para fazer grandes poupanças.

COLUNAS PORTÁTEIS 
ECONOMIZE 87 EUROS 
www.deco.proteste.
pt/tecnologia
Uma boa coluna bluetooth tem de 
garantir a qualidade do som, sem 
distorções, o emparelhamento com 
o smartphone e uma boa autonomia 
da bateria. Fomos para o laboratório 
garantir que a sua escolha natalícia 
tem tudo o que merece.

É possível encontrar colunas portáteis 
com peso entre 150 gramas e cinco quilos, 
e o preço varia entre 30 e 400 euros. 
A resposta depende da utilização e do 
orçamento do Pai Natal. O comparador 
online ajuda, mas pode sempre 
inspirar-se nesta edição e munir-se 
dos cuidados na compra online sem filas.

AUSCULTADORES DO 
TIPO CIRCUM-AURAL 
POUPE 125 EUROS
www.deco.proteste.
pt/comparar-precos

www.deco.proteste.pt/tecnologia
www.deco.proteste.pt/tecnologia
www.deco.proteste.pt/tecnologia
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SMARTPHONE 
PARA TODOS  
POUPE 366 EUROS 
COM A SELEÇÃO 
MAIS RECENTE 
DO COMPARADOR 
ONLINE 
www.deco.proteste.
pt/telemoveis
A seleção apurada de modelos mais 
recente mora aqui. E ataca o ano novo 
da melhor maneira: a poupar 366 euros 
com as Escolhas Acertadas.

Com 300 mil visitas em 2020 até 
ao fecho desta edição, o comparador 
dos telemóveis é um dos mais populares 
no nosso site. Nele, descobre as 
recomendações para todas as carteiras. 
Testamos mais de 120 telemóveis por ano 
no laboratório.

Com o nosso comparador online, o 
potencial de poupança ronda os 68%, se 
optar pela Escolha Acertada mais barata. 
Em média, a diferença encontrada entre 
o preço mínimo e o máximo é de 150 
euros, mas alguns modelos mais caros 
apresentam um intervalo próximo dos 
500 euros. Mais de 830 euros é a maior 
diferença de preços entre lojas, no caso 
de um dos telemóveis mais caros do 
nosso teste: o Samsung Galaxy Fold.

Os bons preços aparecem tanto em 
lojas físicas como online. E os melhores 
negócios acontecem, se mantiver o radar 
sempre ligado, quer nos preços online, 
quer nos espaços de venda ao público 
das grandes cadeias.

Por vezes, as lojas de menor dimensão 
também conseguem garantir boas 
oportunidades. Truque essencial: 
quando pesquisar preços online, 
considere todos os encargos associados 
à venda, ou seja, atenção aos custos 
de entrega, que podem ser significativos. 
Muitas vezes, as lojas online não os 
exibem nas suas páginas de apresentação 
comercial, aparecendo depois no 
momento do checkout. Certifique-se 
também da disponibilidade anunciada 
dos produtos para entrega.

E há um conjunto de regras e 
direitos para concretizar os negócios 
online que convém dominar: o 
direito de devolução nos 14 dias após 
a entrega, por exemplo. Embora os 
consumidores pesquisem cada vez 
mais online, acabam, geralmente, 
por efetivar a compra em lojas físicas, 

A NOSSA SELEÇÃO 

SAMSUNG  
Galaxy S10+ 
(1 TB)
desde € 861,47

Ecrã de 6,4 polegadas. 
Câmaras de 12 MP, 16 MP e 
12 MP. Memória RAM de 8 GB.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

MELHOR
DO TESTE

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

SAMSUNG  
Galaxy S10+ 
(512 GB)
desde € 685,30

Ecrã de 6,4 polegadas. 
Câmaras de 12 MP, 16 MP e  
12 MP. Memória RAM de 8 GB.

MELHOR
DO TESTE

OPPO A52  
(64 GB)
desde € 188,13

Ecrã de 6,5 polegadas. 
Câmaras de 12 MP, 8 MP,  
2 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 4 GB.

70 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

SAMSUNG  
Galaxy M21 
(64 GB)
desde € 178,26

Ecrã de 6,4 polegadas. 
Câmaras de 48 MP, 8 MP  
e 5 MP. Memória RAM  
de 4 GB.

70 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

XIAOMI  
Redmi Note 9 
(64 GB)
desde € 131,70

Ecrã de 6,5 polegadas. 
Câmaras de 48 MP, 8 MP,  
2 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 3 GB.

65 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

XIAOMI  
Redmi Note 8T 
(32 GB)
desde € 119,99

Ecrã de 6,3 polegadas. 
Câmaras de 48 MP, 8 MP, 
2 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 3 GB.

66 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA
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por uma questão de maior confiança 
ou pela necessidade de “ver e tocar” 
no produto. O nosso comparador é 
o único a identificar as lojas online 
e os estabelecimentos onde pode fazer 
uma compra acertada.

Nesta edição, destacamos as estrelas 
da companhia sem aplicar qualquer filtro 
de preços. Estes aparelhos são ideais para 
navegar na net, ver filmes e tirar o maior 
partido de algumas apps. Único contra: 
precisa das duas mãos para usá-los e 
ocupa mais espaço no bolso ou na mala. 
No nosso site, pode guiar a sua pesquisa 
à medida do orçamento: até 150 euros, 
de 150 a 250 euros ou mais de 500 euros.

O conjunto exaustivo e exigente 
de provas a que sujeitamos os 
equipamentos permite-nos indicar 
os Melhores do Teste e as Escolhas 
Acertadas, com a melhor relação entre 
a qualidade e o preço. Os telemóveis 
Mais em Conta têm um preço razoável 
(desde 104,50 euros) e uma qualidade 
ainda aceitável.

Ao escolher o modelo com a ajuda 
do comparador, há vários critérios a ter 
em conta: a qualidade e o tamanho do 
ecrã, a memória interna, a autonomia 
da bateria, o sistema operativo e o 
processador. A dimensão, por exemplo, 
depende da utilização que lhe der. 

Navegar na net, ver filmes ou jogar 
exigem um ecrã maior. Se o transportar 
sobretudo no bolso, talvez prefira 
um modelo mais pequeno. Em www.
deco.proteste.pt/telemoveis, pode 
definir se pretende uma diagonal 
até 5,5 polegadas, e ver os resultados. 
Dentro de cada segmento, pode ordenar 
os produtos pela qualidade ou pelo 
preço, ver os modelos mais populares 
ou os mais recentes. Pode aplicar filtros 
para visualizar apenas os equipamentos 
de uma marca, por sistema operativo, 
num intervalo de preços ou ordenados 
pela qualidade da câmara fotográfica.

Caso hesite entre modelos, compare 
até cinco equipamentos. Em confronto, 
será mais fácil verificar os pontos fortes 
e fracos de cada um, e acertar.

Escolhido o aparelho, descubra onde 
adquiri-lo ao melhor preço, clicando 
em “Compare Preços”. Revelamos 
as lojas mais baratas no comércio 
tradicional, perto de si, e online. 
Se optar pela Escolha Acertada, 
poupa 366 euros considerando o preço 
médio dos outros equipamentos. 
Agora, celebrar a magia do Natal 
e entrar em 2021 com uma poupança 
de arromba só depende de si. 

Dossiê técnico João Miguens e Sofia Costa

TELEMÓVEIS MAIS ECONÓMICOS

XIAOMI Redmi 9  
(32 GB)
desde € 126,52

Ecrã com 6,5 polegadas. Câmaras  
de 13 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP. Memória 
RAM de 3 GB.

64 MÉDIA 
QUALIDADE

MAIS  
EM CONTA

REALME C3  
(64 GB)
desde € 104,50

Ecrã de 6,5 polegadas. Câmaras  
de 12 MP, 2 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 3 GB.

63 MÉDIA 
QUALIDADE

MAIS  
EM CONTA

LG K50S  
(32 GB)
desde € 125,80

Ecrã de 6,5 polegadas. Câmaras  
de 13 MP, 5 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 3 GB.

57 MÉDIA 
QUALIDADE

MAIS  
EM CONTA

ALCATEL 3L 2020 
(64 GB)
desde € 119,99

Ecrã de 6,2 polegadas. Câmaras  
de 48 MP, 5 MP e 2 MP. Memória  
RAM de 4 GB.

60 MÉDIA 
QUALIDADE

MAIS  
EM CONTA

www.deco.proteste.pt
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IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES

CANON Pixma TS6350
desde € 100,32

Bem equipada e com ótima Qualidade Global. 
Inclui ligação wi-fi. É compatível com a 
Google Cloud Print e a Apple AirPrint.

CANON Pixma MG3650S
desde € 59,99

Bons resultados a imprimir texto, digitalizar 
e copiar. Razoável para fotos e documentos PDF 
em alta resolução, mas lenta. Inclui ligação wi-fi.

CANON Pixma TS6351
desde € 117,96

Idêntica à Canon Pixma TS6350, mas de cor 
branca, em vez de preta.

74 74MUITO BOA 
QUALIDADE

MUITO BOA 
QUALIDADE

RELÓGIOS 
INTELIGENTES
CORTAR 200 EUROS 
www.deco.proteste.
pt/saude/exercicio-
fisico

É um presente de sonho e cada 
vez mais desejado. Testámos 32 
modelos. O smartwatch permite ter 
as funcionalidades do smartphone 
à mão. Os mais equipados garantem 
visualização de mensagens, e-mails, 
notificações de chamadas, gestão 
de compromissos de calendário, 
notificações de redes e informação 
de navegação, tudo no pulso. Alguns 
dão até a possibilidade de fazer 
pagamentos. Muitos também permitem 
fazer pesquisas por voz na web e ditar 
respostas a mensagens ou e-mails, 
ao passo que, com outros, é possível 
atender e fazer chamadas.

IMPRESSORAS
A SURPRESA  
NAS SESSÕES ONLINE 
www.deco.proteste.
pt/impressoras
No laboratório, verificamos em detalhe 
a qualidade da impressão de texto, 
gráficos e fotografias. Cada impressão 
é avaliada segundo normas específicas. 
A velocidade a executar estas tarefas 
também é medida. Numa impressora, o 
custo da tinta é mais importante do que 
o preço. Por isso, medimos com precisão 
o consumo de cada equipamento, para 
imprimir texto, gráficos ou fotos. Temos 
ainda em conta outros aspetos, como a 
qualidade do scanner, a função wi-fi, a 
utilização, o ruído e o consumo.
Desligue a impressora quando não a 
usar. Alguns modelos consomem 8 watts 
em stand-by, o mesmo que uma lâmpada 
economizadora. Os mais poupados 
ficam-se pelos 0,5 watts. Desative as 
funções que não usa. As ligações wi-fi e 
Bluetooth gastam eletricidade. Imprima 
em modo de rascunho quando possível, 
frente e verso e condense o texto. 
Alternativa: pode gravar o documento 
em PDF, consultar mais tarde e enviar 
por e-mail. 

Dossiê técnico José Almeida, João Miguens, Pedro 
Mendes e Sofia Costa

NAS ASAS DO RELÓGIO

SAMSUNG Galaxy Watch 3 45MM
desde € 307,07

Compatível com Android e iOS. Com GPS, é muito pratico  
na utilização diária e na leitura do ecrã tátil.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

FITBIT Sense
a partir de € 329,99

Compatível com Android e iOS. Com ecrã quadrado 
AMOLED, tem wi-fi, GPS e bluetooth 5.0.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

FITBIT Versa 3
desde € 229,99

Tem GPS, wi-fi e bluetooth 5.0. Destaca-se nas funções 
de fitness e revela boa precisão a medir a distância.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

REALME Watch
desde € 40,61

Apenas compativel com Android. Preço muito simpático.  
Sem GPS integrado, consegue usar o do telefone.

67 BOA 
QUALIDADEESCOLHA

ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

65 BOA 
QUALIDADE

www.deco.proteste.pt
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TABLETS
AS MELHORES 
OPÇÕES PARA UM 
NATAL À DISTÂNCIA 
Poupe 399 euros  
com as nossas 
recomendações
Veio a quarentena. Foi-se a escola tal 
como a conhecíamos. Desapareceram 
os contactos, cara a cara, com aqueles 
que fazem parte de nós. Chegaram os 
tablets. A gradação de acontecimentos 
que explica a popularidade destes ecrãs 
no ano de todos os distanciamentos é 
mais ou menos direta. E os números 
estão aí para nos convencerem. Naqueles 
últimos dias de abril e primeiros de 
maio, quando estávamos todos em casa 
e a gestão da telescola deixava pais e 
alunos em angústia notória, as vendas 
dispararam 40% em relação ao mesmo 
lapso temporal de 2019. 

Apesar do nervosismo inicial, a escola 
desconfinou sem grande bruaá, e hoje 
a necessidade de tablets num contexto 
de ensino pode ter arrefecido um pouco. 
Mas continuamos distanciados de muitos 
daqueles que são importantes para nós. 
Os tablets tornaram-se incontornáveis. 
Permitem consultar conteúdos, ler 
e-mails, navegar na internet, visualizar 
vídeos, ouvir música, jogar e fazer 
videochamadas. A facilidade no uso 
também é um dado adquirido. Já a 
versatilidade depende das ligações. 
Convém que o tablet inclua leitor 
de cartões de memória, se contar 
com pouca capacidade.

Testámos mais de 100 aparelhos, 
a cujos resultados pode aceder no 
comparador em www.deco.proteste.pt/
tablets. Destacamos o Melhor do Teste 
e as Escolhas Acertadas dos modelos 
com mais de 8,5 polegadas. Mas, no 
comparador, encontra equipamentos 
com diagonais mais pequenas. Se optar 
pela Escolha Acertada mais barata que 
aqui indicamos, poupa 399 euros face 
à média dos preços dos equipamentos 
testados.

Revelamos ao lado o preço mínimo 
da versão de base. Mas muitos tablets 
têm “motorizações” com processador 
mais veloz e maior capacidade de 
armazenamento, a que corresponde 
um preço mais elevado. Como escolher? 
É só explorar estas variantes no 
comparador. 

Dossiê técnico Pedro Mendes e Sofia Costa

LENOVO  
Tab M10 32 GB
desde € 159,90

Bom ecrã, que responde de modo preciso 
e rápido. Tem uso muito intuitivo. Ambas 
as câmaras são fracas. Já o processador 
é potente. Autonomia mediana. Dispõe 
de entrada para cartão micro-SD.

70 BOA 
QUALIDADE

HUAWEI  
Mediapad T5 32 GB
desde € 155,50

Muito responsivo e rápido, o ecrã 
tem grande qualidade. Fácil de usar. 
Câmara traseira mediana e frontal 
fraca. Ótimo processador. Possui 
slot para cartão. Autonomia apenas 
razoável.

68 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

A NOSSA SELEÇÃO DE TABLETS

APPLE IPAD PRO 2020 
11” 128 GB WIFI +  
+ CELLULAR
desde € 987

Ecrã de qualidade, que responde de forma 
precisa e rápida. Intuitivo no uso. Fotos 
com a câmara traseira têm boa qualidade. 
Ótimo processador. Trinta minutos de 
carga dão para duas horas de uso.

84 MUITO BOA 
QUALIDADE

SAMSUNG GALAXY 
TAB A 2019 32 GB 
WI-FI
desde € 149,99

Ecrã responsivo e rápido, de grande 
qualidade. Utilização facilitada. 
Câmaras frontal e traseira de 
qualidade limitada. Processador 
potente. Inclui slot para cartão. 

75 MUITO BOA 
QUALIDADE

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

A nossa seleção ao melhor preço em tempo real em www.deco.proteste.pt/tablets
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BOM PORTÁTIL DESDE 352 EUROSCOMPUTADORES 
PORTÁTEIS
ASSISTENTE VIRTUAL 
PODE AJUDAR 
Poupe 670 euros  
com a Escolha 
Acertada
Antes de comprar, verifique qual é a 
melhor opção para as suas necessidades. 
O assistente virtual (www.deco.
proteste.pt/assistente-virtual/tablets-e-
computadores) pode dar uma ajuda.
Siga as dicas para a escolha do 
processador, memória RAM, placa 
gráfica e disco rígido. Desempenho,  
autonomia da bateria e ecrã exigem 
atenção. Escolhemos os modelos 
mais relevantes e representativos de 
cada marca no mercado nacional. O 
teste a cada equipamento avalia os 
componentes como o processador, o 
disco, a placa gráfica, a qualidade do 
ecrã e do som e a autonomia da bateria, 
entre outros.

O ecrã é um fator importante a ter em 
conta, sobretudo se passa muitas horas 
em frente ao computador. Avaliamos a 
qualidade em diferentes condições de 
luz. Analisamos o brilho, as cores e os 
reflexos, entre outros parâmetros.

A avaliação da capacidade de 
processamento baseia-se nos resultados 
da ferramenta de execução de 
programas 3D Mark IceStorm, que testa 
ao limite as capacidades do processador 
e da placa gráfica. Avaliamos a 
configuração inicial, a utilização diária, 
a qualidade do teclado e touchpad (rato 
integrado), o touchscreen (ecrã tátil) 
quando aplicável, a conectividade ou 
o ruído do computador. Medimos a 
autonomia da bateria em dois cenários: 
jogos de vídeo e navegação na net. Outro 
dos aspetos medidos é o tempo que a 
bateria demora a carregar na totalidade, 
a percentagem de bateria carregada e 
a autonomia conseguida depois de 20 
minutos de carga.

Avaliamos a experiência dos 
utilizadores no geral e as avarias de 
cada fabricante através de inquéritos 
de satisfação feitos a milhares de 
utilizadores. Avaliamos outras 
características como a qualidade de som 
e de construção, o consumo de energia 
ou a versatilidade do hardware e do 
software do computador. 

Dossiê técnico José Almeida e Pedro Mendes

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

MICROSOFT SURFACE 
LAPTOP 3 13.5”  
(512 GB SSD)
desde € 1847,78

Diagonal do ecrã: 13,5 polegadas. 
Processador: Core i7-1065G7.  
Memória RAM: 16 GB.  
Capacidade do disco: 512 GB.

77 MUITO BOA 
QUALIDADE

MICROSOFT SURFACE 
LAPTOP 3 13.5”  
(256 GB SSD)
desde € 1 475,32

Diagonal do ecrã: 13,5 polegadas.
Processador: Core i7-1065G7.  
Memória RAM: 16 GB.  
Capacidade do disco: 256 GB.

77 MUITO BOA 
QUALIDADE

MICROSOFT SURFACE 
GO 2 10.5” (64 GB SSD)
desde € 352,74

Diagonal do ecrã: 10,5 polegadas. 
Processador: Pentium 4425Y.  
Memória RAM: 4 GB.  
Capacidade do disco: 64 GB.

61 BOA 
QUALIDADE

Asus Laptop E406MA 
14’’ (32 GB eMMC)
desde € 299

Diagonal do ecrã: 14 polegadas.
Processador: Celeron N4000.  
Memória RAM: 4 GB.  
Capacidade do disco: 32 GB.

51 QUALIDADE 
MÉDIA

ESCOLHA
ACERTADA

MAIS  
EM CONTA

A nossa seleção ao melhor preço em tempo real em www.deco.proteste.pt/computadores
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TELEVISORES DE 55 POLEGADAS

LG OLED55GX6LA
desde € 1949

Painel OLED com resolução 
ultra-HD (4K). Imagem e som 
excelentes. Consumo reduzido.

82 MUITO BOA 
QUALIDADE

MELHOR
DO TESTE

TELEVISORES
O TOP VALE 537 
EUROS DE POUPANÇA 
www.deco.proteste.
pt/televisores
Testamos mais de 200 modelos por ano. 
Antes de comprar, vale a pena comparar 
preços: o mesmo televisor apresenta 
diferenças de 400 euros, em média, 
consoante a loja, e alguns modelos 
ultrapassam os 1900 euros.

Além do preço, deve refletir sobre o 
uso que lhe dará e as características da 
divisão onde será instalado. Aqui brilha 
o top com mais de 55 polegadas, mas 
no site encontra a solução das 32 às 65 
polegadas. O tipo de ecrã, a qualidade 
da imagem e do som, a dimensão do 
equipamento, o gasto energético e a 
presença de tecnologias para streaming a 
partir de smartphones, ou pela smartTV 
através de apps instaladas, são critérios a 
considerar.

Os liquid crystal displays ou “ecrãs de 
cristais líquidos”, conhecidos como LCD, 
que equipam a maioria, apresentam 
a melhor relação entre a qualidade e 
o preço. Não produzem cores muito 
precisas ou negros profundos, mas 
a qualidade é bastante satisfatória 
nos melhores aparelhos.

Os ecrãs OLED são compostos de LED 
de material orgânico (organic led emitting 
diode). Apresentam níveis de negro 
muito superiores e excelentes contrastes. 
Embora capazes de produzir cores 
com elevado grau de precisão, o nível 
máximo de iluminação dos OLED tende 
a ser inferior ao dos melhores painéis 
LCD HDR. Para um uso sobretudo de dia, 
com bastante incidência de luz natural 
na sala, os ecrãs LCD com otimização 
de contraste (HDR) acabam por ser 
uma melhor aposta, devido à maior 
luminosidade.

No que toca às ligações, opte 
por um televisor que disponha de, 
pelo menos, três fichas HDMI, se 
se trata da “máquina” principal da 
casa. Ligação universal de eleição, 
é utilizada por caixas descodificadoras 
das operadoras de TV, leitores 
multimédia, consolas de jogos e outros 
equipamentos com sinais de vídeo 
de alta definição. A maioria dos 
aparelhos atuais pode ser ligada à net e 
à rede doméstica, seja por cabo de rede, 
seja via wi-fi. Pode visualizar ficheiros 
multimédia no televisor, a partir do 
smartphone ou tablet. 

Dossiê técnico António Alves e José Almeida

SAMSUNG  
UE55RU7305
desde € 459,90

Painel LCD curvo com resolução 
ultra-HD (4K). Boa imagem  
e som excelente. Baixo consumo.

71 BOA 
QUALIDADE

LG 55UM7050PLC
desde € 399

Painel LCD com resolução ultra-HD 
(4K). Boa imagem. Consumo muito 
reduzido e fácil de utilizar.

66 BOA 
QUALIDADE

SAMSUNG  
UE55TU7005
desde € 389,90

Painel LCD curvo com resolução 
ultra-HD (4K). Boa imagem  
e qualidade sonora.

66 BOA 
QUALIDADE

LG 55UN73006LA
desde € 479,90

Painel LCD com resolução ultra-HD 
(4K). Boa imagem e boa qualidade 
sonora. Consumo reduzido.

72 BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

A nossa seleção ao melhor preço em tempo real em www.deco.proteste.pt/televisores
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O TOP COM CÁPSULA MÁQUINAS DE CAFÉ
A SELEÇÃO PARA 
BEBER CAFÉ EM CASA 
E POUPAR ATÉ 149 
EUROS POR MÊS 
www.deco.proteste.pt 
/cafe
Existem três tipos de máquinas: as 
manuais, que usam café moído, as 
automáticas (coloca-se café em grão) e 
as de cápsulas. As primeiras são as mais 
baratas, mas também menos práticas de 
usar: para conseguir um bom café, além 
da qualidade do aparelho, há que contar 
com a força necessária para apertar o 
cachimbo, sem esquecer a limpeza que 
requerem. Daí as máquinas de cápsulas e 
as automáticas terem ganho rapidamente 
adeptos: práticas de usar, garantem bons 
cafés e têm uma manutenção simples.

No caso dos aparelhos de cápsulas, 
só tem de comprar aquelas — que 
podem ser da marca da máquina ou de 
outra compatível — inserir na ranhura, 
carregar no botão e obtém o café. 
Nas máquinas automáticas, também 
basta carregar num botão para obter a 
bebida, após colocar os grãos de café no 
depósito: aquele é moído na altura. Para 
os apreciadores, é uma vantagem, junto 
com o preço do café, face às cápsulas, 
além da possibilidade de selecionarem 
e misturarem os grãos preferidos.

Comparámos o custo de uma chávena 
de café — ou melhor, de oito, visto 
termos feito os cálculos para duas 
pessoas que bebem quatro cafés por 
dia — numa pastelaria e em casa. Usámos 
quatro situações: tomar na pastelaria 
ou no café (168 euros mensais), usar 
a máquina Nespresso com cápsulas 
originais (93,60 euros por mês), optar 
pelas Escolhas Acertadas das máquinas 
de cápsulas (55,20 euros todos os meses) 
ou pelo café moído ou em grão (19,20 
euros por mês). 

Beber café em casa sai mais barato 
do que num estabelecimento no 
exterior, dado que o preço de cada 
cápsula é inferior ao de um café na 
rua: a poupança ascende aos 148,80 
euros mensais. A dúvida pode residir 
entre o tipo de máquina ou de cápsulas 
a utilizar: da marca da máquina ou 
compatíveis. Contas feitas, a opção 
por café moído ou em grão é a mais 
económica e, com as máquinas 
automáticas, consegue tratar do assunto 
de forma simples e prática. Contudo, 
estes modelos são mais caros na compra 

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

DE’LONGHI  
NESPRESSO GRAN 
LATTISSIMA 
EN650.W/EN650.B
€ 259,99 a € 349 
€ 305,50 e € 307,82  
(custo anual)

Preparam cafés com uma excelente 
temperatura. Fáceis de usar.  
Como incluem reservatório de leite, 
permitem fazer um cappuccino ou um 
latte premindo apenas um botão.

85 MUITO BOA 
QUALIDADE

DE’LONGHI  
NESPRESSO PIXIE EN124.S
€ 110,80 a € 139,90 
€ 289,10 (custo anual)

Prepara café com rapidez e com boa temperatura. 
Muito fácil de usar e limpar. 

85 MUITO BOA 
QUALIDADE

PINGO DOCE BARISTA
€ 24,90 a € 59,99 
€ 165,21 (custo anual)

Rápida a preparar o café e com ótima 
temperatura. Muito fácil de usar e limpar. 
Com as cápsulas, permite obter  as mesmas 
bebidas que o modelo multibebidas.

77 MUITO BOA 
QUALIDADE

PINGO DOCE URBAN  
MULTIBEBIDAS
€ 59,99 
€ 168,50 (custo anual)

Excelente desempenho. Permite preparar diferentes 
bebidas consoante a cápsula que se coloca.

76 MUITO BOA 
QUALIDADE

CONTINENTE SELEÇÃO
€ 19,99 
€ 156,50 (custo anual)

Café com sabor e aroma agradáveis. Muito fácil  
e prática de utilizar. Emite pouco ruído e vibração. 

74 MUITO BOA 
QUALIDADE

www.deco.proteste.pt EDIÇÃO ESPECIAL NATAL 10
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O TOP DAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

MELHOR
DO TESTE

MELHOR
DO TESTE

PHILIPS 
EP2231/40 
EP2230/10
€ 372,97 a € 499,99 
€ 132,38 e € 126,67  
(custo anual)

O café sai com a temperatura  
ideal e excelente sabor e aroma. 
Preparam uma ótima espuma de 
leite. Muito fáceis e práticas de usar.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

PHILIPS 
EP2221/40 
EP2224/40
€ 299,90 a € 381,05 
€ 110,38 e € 110,89  
(custo anual)

Idênticos aos modelos anteriores. 
Apenas diferem na forma como 
prepararam o leite.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

PHILIPS EP3221/40
€ 379,90 a € 389,99 
€ 118,73 (custo anual)

Excelente café e espuma de leite.  
Permite preparar dois cafés em simultâneo 
e usar café moído. Simples e prática de usar.

81 MUITO BOA 
QUALIDADE

do que as Escolhas Acertadas de 
cápsulas.

Para conseguirmos descobrir e 
aconselhar as melhores máquinas 
de café, avaliamos, em laboratório, 
as características, temperatura e sabor 
dos cafés, bem como o consumo dos 
aparelhos. Mas um café bem tirado 
deve ter creme e corpo, razão suficiente 
para submetermos os cafés de todas 
as máquinas ao paladar de um painel 
de provadores. Estes especialistas 
experimentam dois tipos de café de 
cada marca, tirados pelas diferentes 
máquinas. No caso dos modelos 
automáticos, também foram analisadas 
as bebidas com diferentes moagens 
de café. Este é sempre servido sem 
açúcar, e os provadores têm de avaliar 
a textura, a cor, o aroma, o equilíbrio e 
o sabor. Para ajudar a decidir a compra, 
também calculamos o custo de utilização 
anual. Nas contas consideramos que são 
consumidos dois cafés por dia, o que dá 
700 por ano, e que o custo da máquina 
é amortizado em oito anos. 

Os modelos automáticos, embora 
mais caros na compra, apresentam um 
custo anual inferior ao das máquinas 
de cápsulas, porque o café tem um 
preço mais baixo. As Escolhas Acertadas 
automáticas também permitem fazer 
espuma de leite, para preparar bebidas 
como cappucino ou latte macchiato, e 
tiram dois cafés em simultâneo. Ao optar 
pela Philips EP2221/40, a Escolha 
Acertada mais barata, poupará 29 euros 
na utilização anual face à média dos 
modelos automáticos testados.

Se pretende uma máquina de cápsulas, 
por ser muito prática e requerer menos 
manutenção, tem vários modelos com 
uma boa relação entre a qualidade e o 
preço. Destes, o Continente Seleção é 
o que apresenta o preço de aquisição 
mais baixo e permite uma poupança de 
112 euros na utilização anual face à média 
das máquinas de cápsulas testadas. Já 
se procura um aparelho que, além de 
café, também permita preparar chá 
ou chocolate quente, terá de optar por 
um multibebidas. Nesse caso, encontra 
a solução entre os modelos de cápsulas 
Pingo Doce Barista (o mais barato) 
e Urban Multibebidas.

Decidida e comprada a máquina, 
delicie-se com uma simples chávena de 
café ou aventure-se na preparação de 
uma bebida mais complexa, despertando 
o barista que há em si. Pesquise uma das 
várias receitas online ou tente a sorte 
e invente. 

Dossiê técnico Alexandre Marvão e Mónica Pinto

www.deco.proteste.pt
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ESPUMANTE
ROSADO E BRUTO 
PARA ESQUECER  
2020 E MERGULHAR  
EM 2021 
Poupe 4 euros  
por garrafa
Para abrir o apetite, recomendamos 
cinco espumantes rosé brutos que 
conquistaram nos testes mais de 70% 
na Qualidade Global, e que ostentam 
preço mínimo até 5 euros. Destacamos 
as classificações e as notas de prova 
destas cinco novidades. 

Pesquisámos preços em centenas 
de estabelecimentos, para ajudar 
a escolher a loja mais barata perto 
de si. Por exemplo, se comprar 
o espumante rosé Murganheira 
2013 ou o Fita Azul Gold Edition 
na loja mais barata, pode poupar 
mais de 4 euros por garrafa.

Muito apreciado, o espumante 
garante momentos de prazer e 
celebração. A explosão de espuma 
e as bolhas a descolar no copo não 
são magia. Inicialmente, é um vinho 
tranquilo, como tantos outros, 
transformando-se num néctar 
efervescente, graças à adição de 
açúcares e leveduras. Adiciona-se o licor 
de tiragem, uma solução de açúcares, 
vinho e leveduras. Objetivo: promover 
uma segunda fermentação em garrafa 
com formação de gás. Este processo 
pode durar semanas ou meses. 
O depósito de leveduras é arrastado 
para o gargalo da garrafa, operação 
designada por remuage. As garrafas são 
então colocadas em cavaletes e sujeitas 
a uma trepidação e a uma rotação de 
um quarto de volta, ao mesmo tempo 
que se aumenta a inclinação. Depois, 
o vinho pode envelhecer durante anos.

Segue-se a abertura da garrafa, 
operação que se designa por 
dégorgement, com o objetivo de 
libertar os depósitos acumulados 
junto à rolha. A partir deste momento, 
o espumante não melhora com a 
idade. Adiciona-se, em seguida, o 
licor de expedição, para compensar 
o líquido perdido. Em função da 
doçura pretendida, este licor pode 
ter açúcares e vinho, ou apenas 
vinho. Falta “calar” a garrafa com a 
rolha, aplicando os açaimes, sob uma 
película metálica. Até que, já em sua 
casa, os açaimes se soltam, e a rolha 
liberta uma explosão de alegria.

FITA AZUL 
Gold Edition 
desde € 4,19

Espuma firme e persistente, 
com boa bolha, cor rosa 
crua, aroma complexo, 
frutado, com ligeira tosta e 
notas florais, sabor fresco, 
intenso, com espuma 
envolvente e final elegante.

83 MUITO BOA 
QUALIDADE

SÃO DOMINGOS 
2018
desde € 3,99

Espuma com bolha fina e 
cordão solto, cor rosa clara, 
aroma jovem, frutado, com 
notas de fruta vermelha 
e toque floral, sabor fresco, 
com estrutura elegante 
e suave frutado.

80 MUITO BOA 
QUALIDADE

AUCHAN
€ 2,99

Espuma com bolha média  
e boa explosão, cor cereja 
clara, aroma frutado, com 
notas de morango e ligeiro 
floral, sabor fresco, 
persistente, com espuma 
intensa e suave floral.

78 MUITO BOA 
QUALIDADE

CONTEMPORAL 
(Continente)
€ 2,79

Espuma com bolha média e coroa 
intensa, cor rosa salmão, aroma 
frutado, com notas de frutos  
vermelhos silvestres, sabor com boa 
complexidade, espuma envolvente 
e suave frescura.

73 BOA 
QUALIDADE

CASTELO DA LAPA  
(Lidl)
€ 2,89

Espuma com bolha persistente e longa, cor rosa 
coral, aroma frutado, com notas de pêssego 
e ameixa, sabor com suave frescura e boa 
explosão gasosa.

73 BOA 
QUALIDADE
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PEDRA CANCELA 2017
desde € 4,19

Aspeto límpido, cor rubi, com leve evolução, aroma frutado complexo, sabor 
macio, com boa frescura, taninos bem casados, bom equilíbrio e final apelativo.

MÉLANGE À 3 Tinta-Roriz, 
Touriga-Nacional e Alfrocheiro 2018
desde € 4,49

Aspeto límpido, cor granada viva, aroma frutado, com notas de cereja, 
sabor macio, seco, equilibrado, com boa frescura e final longo.

MORGADO DE SILGUEIROS  
Touriga-Nacional 2017
desde € 2,99

Aspeto límpido, cor granada viva, aroma frutado, com boa intensidade, 
sabor macio, seco, com boa frescura, equilibrado e a terminar médio a longo.

88

83

80

MUITO BOA 
QUALIDADE

MUITO BOA 
QUALIDADE

MUITO BOA 
QUALIDADE

VINHO DO DÃO
BOM TINTO  
ATÉ 5 EUROS 
www.deco.proteste.
pt/vinho

 
A nossa seleção está pronta a servir.
Atualizámos o comparador com mais de 
20 vinhos com Denominação de Origem 
Dão. Se seguir as nossas recomendações 
em www.deco.proteste.pt/vinho, pode 
comprar três boas garrafas pelo preço 
de uma. Destacamos aqui três opções 
para abrilhantar a mesa do Natal, com 
uma Qualidade Global igual ou superior 
a 80 por cento. Outro ponto forte: pode 
levá-las para casa por menos de 5 euros. 
Um brinde… ou mais por dia.

E o que tem de tão especial este vinho? 
A zona demarcada situa-se ao centro 
de Portugal, na metade sul da província 
da Beira Alta, ocupando a bacia do rio 
Mondego e do seu principal afluente, 
o Dão. Estende-se por 3900 quilómetros 
quadrados de 16 concelhos.

No Dão, é fácil encontrar monumentos 
megalíticos, caminhos romanos e 
mosteiros cistercienses. Mas poucos 
sabem da riqueza da vinha quando lá 
chegam. Muitas vezes, confunde-se 
com a restante paisagem ou está protegida 
por pinhais, muros e silvados. O contexto 
não é totalmente intencional − muitos 
vinicultores limitaram-se a aproveitar 
os terrenos disponíveis. Mas a verdade 
é que, no inverno, os pinhais podem 
proteger as vinhas dos ventos e, no verão, 
mantêm a temperatura um pouco mais 
fresca.

Os terrenos muito acidentados 
e os afloramentos rochosos são 
outro postal ilustrado da região, 
fatores que tiveram influência no modo 
como a cultura da vinha se desenvolveu. 
Em muitas áreas, a preparação exigiu 
a extração de grandes quantidades 
de pedras. Noutras, foi necessário 
nivelar os terrenos. 

É desta paisagem única que saem os 
vinhos que recomendamos. Depois de 
brindar com as nossas sugestões, pode 
estar na hora de subscrever o Guia de 
Vinhos PROTESTE e descarregar a app 
DECO Vinhos. Faça a subscrição, com 
vantagens exclusivas, em www.deco.
proteste.pt/guia-de-vinhos ou pelo 
218 410 801. Este guia traz, anualmente, 
as novidades e os resultados dos testes 
a 300 novos néctares. 

Dossiê técnico Nuno Lima Dias 
 e Susana Costa Nunes
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TOP TINTOS DO DÃO ATÉ 5 EUROS
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Truques e armas para reclamar em www.deco.proteste.pt/black-friday

PRODUTO 
COM DEFEITO 
Se, depois da compra, verificar a 
existência de um defeito, que não 
decorra da má utilização do produto, 
entre outras possibilidades previstas 
na lei, pode exigir ao comerciante a 
troca ou a devolução com reembolso. 
Os artigos em promoção ou em 
saldos regem-se pelas mesmas regras. 
Guarde os comprovativos de compra. 
A venda de produtos com defeito 
deve ser anunciada de forma inequívoca, 
com letreiros ou rótulos. São produtos 
que têm de estar em locais destacados 
dos restantes e que devem ostentar 
uma etiqueta que assinale o defeito. 
Caso estes requisitos não sejam 
cumpridos, o consumidor pode exigir 
a troca por outro produto com a mesma 
finalidade, ou a devolução do valor 
já pago, mediante a apresentação 
do comprovativo de compra.

14 DIAS  
PARA DEVOLVER 
Para artigos adquiridos pela net, 
aplica-se a lei dos contratos celebrados 
à distância. Desde a data de entrega 
em casa, o consumidor tem 14 dias para 
devolver o produto, sem necessidade 
de se justificar, caso entretanto perca 

o interesse no negócio. O comerciante 
pode, se assim o quiser, alargar o 
prazo para a devolução da encomenda. 
Devolvido o produto, é obrigado a 
reembolsar o valor pago em 14 dias. Se 
não respeitar este prazo, arrisca-se a ter 
de devolver o valor em dobro. Caso o site 
não informe do direito de desistência, 
o prazo para voltar atrás com a compra, 
sem dar explicações, aumenta para 12 
meses. Saiba, contudo, que há produtos 
que não podem ser devolvidos, como 
os bens confecionados de acordo com 
as indicações específicas do cliente (um 
aparelho auditivo, por exemplo).

GARANTIAS
Os dois anos de garantia 
previstos para artigos comprados 
nas lojas tradicionais aplicam-se 
também aos produtos adquiridos 
pela internet.

PORTO SEGURO 
ONLINE
O primeiro conselho é escolher lojas 
virtuais que se identifiquem com nome, 
morada, contacto telefónico, e-mail e 
número de contribuinte do vendedor.
Desconfie de lojas onde não encontre 
o endereço físico ou se apenas for 
indicado um apartado postal. É que, 

em caso de problemas, terá de localizar 
o estabelecimento. Outro cuidado 
crucial é garantir a segurança de dados 
bancários: não é o mesmo dirigir-se 
à loja e pagar, ou fazê-lo através da net. 
Solta nos mares revoltos da web, a sua 
informação pessoal pode ir parar às 
mãos erradas. Por isso, tenha atenção 
a sinais simples de segurança nos sites 
que visita. Pode facilmente verificar se 
existe encriptação para o pagamento. 
Garanta que está presente, por exemplo, 
um cadeado. Ao passar com o rato 
sobre o símbolo, é indicado o grau de 
encriptação. Os endereços das páginas 
seguras começam por https, em vez 
de http. Porém, esta é a segurança 
básica. Vejamos mais alguns cuidados 
a seguir.

ANTES DE PAGAR
As plataformas online são práticas, mas 
nem sempre respeitam a lei. Na altura 
da compra, uma das principais barreiras 
é a falta de confiança em aspetos como 
a segurança dos pagamentos. Pode 
usar cartão de crédito tradicional ou 
temporário (MBNet), transferência 
bancária, referência multibanco, 
débito direto, cartão de débito, conta 
dedicada online ou pagar no ato de 
entrega. O mais seguro, embora com 
custos adicionais, é o pagamento contra 
entrega.

MINAS E ARMADILHAS 
DA BLACK FRIDAY

DESTACAMOS TRUQUES PARA BLINDAR AS COMPRAS. A GARANTIA 
E OS DIREITOS NÃO GOZAM FÉRIAS EM TEMPO DE SALDOS OU 

PROMOÇÕES. O DIREITO À GARANTIA DE DOIS ANOS MANTÉM-SE 
NAS COMPRAS ONLINE, ALÉM DA GARANTIA LEGAL, TEM 14 DIAS 

DESDE A ENTREGA PARA DEVOLVER O PRODUTO

http://www.deco.proteste.pt
http://www.deco.proteste.pt/black-friday
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Truques e armas para reclamar em www.deco.proteste.pt/black-friday

Caso pretenda esclarecer dúvidas ou conhecer melhor os seus direitos, uma equipa de 50 especialistas 
pode ajudar por e-mail e telefone. Além de informações sobre resultados dos testes a produtos e 
serviços, desfazemos dúvidas de consumo e podemos resolver eventuais problemas, juntando a força da 
nossa intervenção à sua voz.

59 832
RECLAMAÇÕES ENVIADAS

72%
RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS  

COM SUCESSO

5 DIAS
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA  

DAS EMPRESAS

INTERVENÇÃO  
DE SUCESSO 

Pode apresentar queixa na plataforma em 
www.deco.proteste.pt/reclamar. Juntamos o 
nosso nome à sua denúncia, para dar mais peso 
à mensagem. Se quiser, deixe o caso visível 
na lista de reclamações públicas, para aumentar 
a pressão sobre a empresa e ajudar outros 
consumidores com situações semelhantes. 
Lute pelos seus direitos.

Só mais um cuidado. Confirme, antes 
de concluir a compra, se são indicadas 
as seguintes informações: custo total, 
incluindo preço, portes de envio e 
impostos. Certifique-se de que não 
compra produtos adicionais, como um 
seguro ou outro artigo.

E SE A ENCOMENDA  
SE ATRASAR?
Deve receber a encomenda em 30 dias, 
no máximo. Se o produto não estiver 
disponível, o vendedor deve informar 
o consumidor e reembolsá-lo do valor 
pago, também em 30 dias. Ultrapassando 
este período, fica obrigado a devolver 
o valor pago em dobro, em 15 dias úteis.

E SE FOR MESMO 
ENGANADO? 
Tem seis meses para apresentar 
queixa, depois de perceber que caiu 
numa armadilha criada pelo vendedor 
e que jamais irá receber algo em troca. 
Em caso de conflito, recorra à nossa 
Plataforma Reclamar, em www.deco.
proteste.pt/reclamar. 

Dossiê técnico Sofia Lima

CONTACTE AS LINHAS DE APOIO DIAS ÚTEIS, DAS 9 ÀS 18 HORAS
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 218 410 858 ASSINATURAS E ENCOMENDAS 218 410 801

http://www.deco.proteste.pt/black-friday
http://www.deco.proteste.pt/reclamar
http://www.deco.proteste.pt/reclamar
http://www.deco.proteste.pt/reclamar


Como é que o “pai” do Mercator olha 
para a evolução do marketing em Portugal?
A grande evolução do marketing no 
século xxi passou, em primeiro lugar, 
pelo acréscimo do poder de comunicação 
dos consumidores, que passaram a ter ao 
seu alcance “megafones digitais”, através 
das redes sociais, onde colocam as suas 
opiniões sobre marcas e produtos.
Em segundo lugar, e dado que estamos 
numa sociedade em que a maioria da 
população tem, felizmente, satisfeitas as 
suas necessidades básicas de sobrevivência, 
tem existido um acréscimo de procura 
de diferenciação por parte das empresas, 
no sentido de proporcionar experiências 
diferenciadoras a consumidores que, 
também eles, têm evoluído nas suas 
expectativas e exigências.

Que cuidados deve ter um consumidor da 
era digital que não tinha de ter há 25 anos?
Com o aumento das transações monetárias 
em formato digital, é imprescindível que 
os consumidores procurem conhecer 
e informar-se sobre as especificidades 
dos canais digitais, em particular em sites 
de e-commerce. Caso contrário, poderão ser 
vítimas de vários logros. Existem diversos 
perigos na era digital, sobretudo relativos 
aos pagamentos online e à veracidade e 
à fiabilidade dos sites onde se efetuam 
compras. Para ajudar no combate, não só 
a sites fraudulentos como a hackers que 
possam tentar aceder aos conteúdos do 
nosso computador, é imprescindível possuir 
um antivírus eficaz, tão intransponível 
quanto possível. No que respeita à fiabilidade 
da informação dos sites, trata-se de um 
fator em que as reviews têm importância 
acrescida. Estas permitem que vejamos 
opiniões de pessoas que já passaram 
pelo processo de compra que estamos a 
ponderar passar. Quanto aos pagamentos, 
o consumidor deve preocupar-se com 
diferentes situações, tais como verificar 

“As pessoas devem ser “donas” de si próprias  
e revelarem autocontrolo nas compras”

se o site é verdadeiro ou apenas um 
“espelho”, se é seguro informaticamente, e 
não deixar no seu computador passwords 
que possam cair em mãos indesejáveis. 
Por último, um conselho: verificar todos os 
meses os extratos bancários e identificar 
possíveis desvios de fundos: algo que já me 
sucedeu duas vezes com o cartão de crédito. 
Em ambas, a verificação evitou perda de 
valores, já que estes são devolvidos pelo 

banco, desde que não se deixem passar 
os prazos de reclamação.

As empresas sabem mais hoje sobre cada 
cliente do que há 25 anos. Este tipo de 
“conhecimento” tem mais riscos ou mais 
vantagens para os consumidores? E quais?
Creio que o maior conhecimento das 
empresas sobre os seus consumidores é, 
e deve ser, algo benéfico para ambas as 
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PROTESTE ENTREVISTA 

“É importante os consumidores 
estarem informados”

Pedro Dionísio
Professor catedrático do ISCTE da área de Marketing, membro do Conselho Científico do Marketing FutureCast Lab,  

 coautor de 14 livros, entre os quais Mercator, consultor e conferencista
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Entrevista exclusiva Pedro Dionísio

partes. Por um lado, temos o consumidor, 
que, pelo facto de as empresas saberem 
mais sobre ele, vê as suas necessidades 
e desejos mais fácil e confortavelmente 
realizados. Por outro, temos as empresas, 
que, por saberem mais sobre os seus 
consumidores, conseguem de forma mais 
eficaz suprir as suas necessidades e realizar 
um maior número de vendas. Sob o ponto 
de vista legal, as empresas devem cumprir 
a proteção de dados (RGPD). Mas, do ponto 
de vista ético, deve seguir-se o velho 
princípio “não fazer aos outros o que não 
gostaríamos que nos fizessem”. A relação 
entre empresas e consumidores deve ser 
construída numa base de confiança.

Há grupos mais vulneráveis às técnicas de 
promoção? Os consumidores mais novos e 
com maior literacia digital estão mais alerta 
para as novas técnicas de promoção?
Essa pergunta poderia levar a um grande 
estudo, mas estou certo de que já existirão 
alguns relativos a essa matéria. No entanto, 
para responder de forma breve e concisa, 
digo-lhe que, em minha opinião, essa 
vulnerabilidade tem uma relação direta 
com o nível de informação de cada um. 
Sendo verdade que a nossa personalidade 
e a nossa maneira de ser influenciam, 
de certa forma, a facilidade com que 
aderimos a técnicas de promoção, penso 
que, quanto mais informados estivermos, 
mais ponderada será a nossa posição 
relativamente às promoções. Se eu estiver 
informado sobre o preço de um determinado 
produto em diversos sítios onde é 
vendido, estou em melhores condições de 
perceber se, de facto, a promoção relativa 
a esse mesmo produto, num determinado 
sítio, é ou não significativa e digna 
de aproveitamento.

Como espera que seja o comportamento 
dos consumidores na black friday, 
sobretudo depois do impacto financeiro 
da pandemia para muitas famílias? E como 
estão ou vão adaptar-se as empresas 
para irem ao encontro das necessidades 
(e limitações) dos consumidores?
Está previsto que a próxima black friday 
venha a ser uma ação promocional mais 
direcionada para o online, dado o período 
que vivemos. Existe, contudo, risco de um 

avultado número de pessoas se dirigirem 
ao mesmo tempo aos centros comerciais, 
com a decorrente dificuldade em cumprir 
as distâncias de segurança. Todos já 
assistimos a vídeos de magotes de pessoas 
em lojas, descontroladas, durante o dia em 
que decorria a black friday. As pessoas, 
por vezes, perdem a razão e agem como 
seres não-pensantes, quando observam a 
hipótese de realizar uma compra vantajosa. 
Este fator é agravado quando a compra é 
limitada a um número reduzido de pessoas. 
A sensação de escassez aumenta a 
apetência pelo bem. A restrição de horários 
é uma situação que aumenta a concentração 
dos visitantes.

Na altura da black friday, os consumidores 
são bombardeados com publicidade 
das mais diferentes lojas e marcas. Há 
técnicas a que devem estar mais atentos?
Há alguns princípios básicos a observar. 
Verificar se existe verdadeira necessidade 
do produto ou serviço, tendo em atenção o 
orçamento familiar. Numa época de crise, é 
crucial os consumidores não se endividarem 
e, pelo contrário, terem algumas poupanças. 
É importante comparar a oferta em períodos 
anteriores com a diferença de preço em época 
promocional, evitando situações em que o 
preço sobe para poder descer na promoção.

Que cuidados devem ter os consumidores 
para se certificarem de que certo negócio 
compensa?
Acima de tudo, como já referi, é importante 
estarem informados. A única forma de uma 
compra compensar (mais do que o habitual) 
numa ação promocional é apresentar 
um benefício superior ao de uma compra 
normal. Este benefício – em regra, um 
preço mais vantajoso – deve ser um aspeto 
diferenciador face às condições oferecidas 
por empresas concorrentes. Por isso, para 
os consumidores se certificarem de que 
a compra, de facto, compensa, devem 
confirmar se não existe, no momento, 
nenhuma oferta com as mesmas ou ainda 
mais vantagens por um preço ou outras 
condições mais favoráveis.

Há estratégias que as marcas usem 
para vender mais na altura do Natal? 
Se sim, quais?

As estratégias mais utilizadas pelas marcas 
na altura do Natal têm que ver com o recurso 
às ações promocionais, nomeadamente 
os tão conhecidos “descontos de Natal”. 
O ambiente na loja torna-se convidativo e 
a publicidade faz questão de destacar que 
devemos brindar os amigos e os familiares 
com alguma lembrança e a ideia da felicidade 
que um presente pode despertar! Na maior 
parte das vezes, a estratégia usada é a 
redução do preço, embora haja outras 
maneiras de se executar uma promoção, 
com a oferta de brindes, por exemplo. 
Na altura natalícia, é muito importante 
a vertente publicitária para as marcas, 
pois é, provavelmente, a forma mais eficaz 
de apelar às emoções dos consumidores, 
que tanto relevo têm no período natalício.
As empresas apostam em promoções 
de antecipação, sobretudo no final de 
novembro, e em oportunidades de fim 
de stock, nos últimos dias antes do Natal.

Como evitar o consumismo no Natal?
Eu sou muito apologista de que as pessoas 
devem ser “donas” de si próprias e 
revelarem autocontrolo. Por esta razão, 
acredito que a melhor forma de evitar 
o consumismo passa por consciencializar 
as pessoas para que reflitam sobre 
os seus gastos e em que medida estes 
valem ou não a pena. Em todo o caso, 
é provável que o recente confinamento 
que vivemos nos tenha trazido algumas 
lições, nomeadamente que é possível 
viver sem comprar determinados produtos 
ou serviços ou, pelo menos, de forma 
recorrente. A “fome” que temos de estar 
com os outros, de tocar e de abraçar, poderá 
levar a uma maior consciencialização 
da importância relativa dos bens mais 
tangíveis. Mas a melhor forma de evitar 
o que quer que seja passa por fazer as 
pessoas perceberem as vantagens de se 
evitar esse comportamento. Tal como no 
caso da covid-19, penso que será mais 
eficaz fazer com que as pessoas percebam 
as vantagens de limitarem as suas saídas 
e os seus contactos: com o consumismo é 
o mesmo. Em suma, é preferível mostrar 
aos cidadãos as vantagens que terão se não 
cederem aos seus impulsos, ao invés de 
seguirem o caminho da proibição de forma 
autoritária. 
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CONVERSE NO WHATSAPP COM A DECO 
PROTESTE ADICIONE 910026549

Leia as revistas quando e onde quiser. 

Pesquise DECO PROTESTE REVISTAS, 

no tablet ou no smartphone,  

e descarregue a aplicação 

gratuitamente. Receba a informação 

mais cedo e em primeira mão

GUIAS EM DESTAQUE
Selecionámos cinco títulos do catálogo 
para si ou para oferecer. Direitos, saúde, 
organização diária, receitas e novos 
sabores para o Natal estão na linha 
da frente. Encomende em www.deco.
proteste.pt/guiaspraticos ou pelo 
telefone 211 215 652 com o código 20124

Procura um telemóvel, 
ou frigorífico? Fale com 
a Maria no WhatsApp
Entrou em três sites para 
comprar, mas não sabe 
como escolher? Está 
numa loja à procura de um 
aspirador, mas deparou 
com outros aparelhos 
em promoção? É mais 
fácil obter a ajuda dos 
comparadores da DECO 
PROTESTE, a qualquer 
hora e em qualquer lugar. 
Basta aceder ao WhatsApp.

Assistente virtual
A Maria ajuda a escolher 
os melhores produtos dos 
nossos testes, ao preço 
mais baixo. A assistente 

virtual criada pela 
DECO PROTESTE está 
disponível gratuitamente 
via WhatsApp. Escreva 
a marca e o modelo do 
produto pretendido. Se fizer 
parte dos milhares que já 
testámos e estiver nos 
nossos comparadores, a 
assistente virtual mostra 
a Qualidade Global, os 
pontos fortes e fracos e 
as lojas com os preços 
mais baixos. Caso precise 
de comprar, por exemplo, 
uma impressora ou um 
vinho, e não saiba o que 
escolher, também pode 
pedir ajuda à Maria, 
para que lhe mostre 
as recomendações 
da DECO PROTESTE.

Como aceder
Adicione o número 
910026549 aos contactos, 
no smartphone, e aceda 
através do WhatsApp. 
Quando precisar de ajuda, 
basta abrir o contacto e 
seguir as indicações da 
assistente virtual. Se, em 
algum momento, quiser 
voltar atrás, reinicie a 
conversa. Siga os passos 
principais:
> Abra o contacto e inicie a 
conversa, escrevendo “Olá”, 
“Olá, Maria” ou derivações.

> Digite a categoria de 
produtos que procura 
(micro-ondas, tablets, etc.).
> Indique se pretende as 
recomendações da DECO 
PROTESTE ou pesquisar 
um produto específico.
> Se pedir as 
recomendações, a 
assistente indica o Melhor 
do Teste, a Escolha 
Acertada e, se for o caso, 
o Mais em Conta, e dá 
acesso a informação sobre 
a qualidade e o preço.
> Optando por indicar um 
produto específico, recebe 
a respetiva informação. 
Pode seguir para as 
alternativas da DECO 
PROTESTE.
> Quer nas “recomendações 
da DECO PROTESTE”, 
quer na pesquisa de 
“um produto específico”, 
tem a possibilidade de 
saber onde comprar mais 
barato. Dado ser muito 
jovem, a Maria ainda está 
em fase de aprendizagem. 
A participação dos 
utilizadores na procura de 
informação é importante 
para que ganhe experiência 
e se torne cada vez mais 
inteligente e útil para cada 
um. Contamos consigo 
e queremos que conte 
com a Maria. 

APPANHA-ME JÁ
DESCARREGUE A APLICAÇÃO  
E CONSULTE AS REVISTAS  
EM PRIMEIRA MÃO

DESCARREGUE JÁ
Edição digital para 
smartphone e tablet
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